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Приложение 2 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Доставка на лекотоварен автомобил за нуждите на ОП „Социални услуги“ гр. 

Кубрат“ 

 
Предмет на поръчката е доставка на лекотоварен автомобил за нуждите на ОП 

„Социални услуги“ гр. Кубрат. 

Лекият автомобил следва да бъде нов и неупотребяван. 

   Лекият автомобил, трябва да бъде предаден в окомплектован вид като се изисква да 

бъде: 

- оборудван с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и 

светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата); 

- окомплектован, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове, 

резервна пълноразмерна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.; 

- с извършен предпродажбен сервиз; 

- зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали; 

           За автомобила, трябва да бъдат представени следните съпътстващи документи: 

- необходимите за регистрацията на МПС документи, включително документи за 

платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи; 

- сертификат за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други 

документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики 

характеристики (или гаранционен сертификат, сервизен портфейл, паспорти или др. 

документи от производителя, съдържащи технически данни и характеристики); 

- инструкция за експлоатация на български език (на хартиен или електронен 

носител), или друга документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация. 

Предметът на настоящата поръчка включва и задължение за Изпълнителя да 

регистрира автомобила в КАТ от името и за сметка на Възложителя и предаден на 

Възложителя след подписване на протокол за регистрация в КАТ. 
 

Технически характеристики: 

1. Брой места  – min1+1 бр; 

2. Брой врати – min 4 бр.; 

3. Двигател/гориво – дизел; 

4. Обем на двигателя – min. 1400 см3 - max. 1500 см3 ; Минимална мощност к.с. (kW) 

- 75 (55) - Максимална мощност к.с. (kW) - 100 (75) 

5. Вид трансмисия – механична; 

6. Тип - товарен ван.  

 

Оборудване: стандартно за автомобила 

1. Климатик. 

  

 



Сигурност:  
1. Заден паркинг сензор. 

 

Технологии: 

1. Радио; 

2. Борд компютър. 

 

 

   

Забележка: Предложеният от участниците срок за доставка не трябва да 

превишава 20 (двадесет) работни дни. 

 

Важно!  

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗОП да се счита добавено "или 

еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са 

посочени стандарти, спецификации, технически оценки или технически одобрения, 

както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, 

произход или производство. 

Ако някъде в документацията за участие има посочен: конкретен модел, 

търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на 

основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с 

всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен 

начин на изискванията, определени в техническата спецификация. 
 

 

 

Изготвил:………п………… 

Ахмед Камбер  


